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Innledning 

Hvert år tar mer enn 22.000 elever, lærlinger eller lærekandidater1 del i videregående 
opplæring i Rogaland. Opplæringen skal formidle kunnskap og kompetanse som er 
nødvendige forutsetninger for å finne løsninger på dagens og fremtidens 
samfunnsutfordringer. Elevene ved de videregående skolene i Rogaland skal 
oppleve å bli sett, respektert, utfordret og inkludert. Dette innebærer at 
rogalandskolen må preges av læringsmiljøer som kjennetegnes av gode relasjoner, 
god klasseledelse, trivsel, faglige utfordringer og god vurderingspraksis. 
Rammeverket skal støtte skolene i dette arbeidet. 

Rammeverket er en beskrivelse av vårt forsvarlige system2 og den kvalitet som vi 
ønsker skal prege opplæringen i de videregående skolene i Rogaland. 

Opplæringsloven og Kunnskapsløftet med ny overordnet del er grunnlaget for 

rammeverket og formulerer vårt samfunnsoppdrag, å skape et opplæringstilbud hvor 

elevenes læring og mestring er skolens formål, og står i sentrum for all virksomhet i 

skolen. 

De nasjonale målene for grunnopplæringen er i fylket vårt synliggjort gjennom 

satsingsområdene med kvalitetskjennetegn og Nullvisjonen. Satsingsområdene er 

politisk vedtatt og gjelder fram til 2021. 

Alle elever skal oppleve den samme mulighet til mestring og personlig utvikling, 

uansett hvilken skole de er elev ved. Skolene er og skal være forskjellige, men 

rammeverket kan likevel være nyttig i det viktige arbeidet som gjøres i de regionale 

nettverkene på tvers av skolene, og kan bidra til å styrke disse slik at skolene kan 

inspirere og lære av hverandre.  

I kvalitetsmeldingen for 2017 skriver fylkesrådmannen at «Videregående opplæring i 

Rogaland er inne i en positiv utviklingstrend, som vi har til hensikt å befeste og 

forsterke i det videre arbeidet.»3 Profesjonsutvikling er sentralt i dette arbeidet. For å 

lykkes er det nødvendig at profesjonalisering kommer innenfra og at skolene har et 

pedagogisk og organisatorisk handlingsrom. Målet er å skape en felles 

kunnskapsbase som vurderes og valideres i profesjonsfellesskapet. God 

utdanningsledelse og gode medskapingsprosesser er viktige forutsetninger for å gi 

elevene i rogalandsskolen de beste forutsetninger for et godt læringsmiljø preget av 

sosial vekst og faglig utvikling. 

§ 13-10 i opplæringsloven pålegger fylkeskommunen som skoleeier å ha et forsvarlig 

system for å vurdere om kravene i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylte. 

Rammeverket er en del av Rogaland fylkeskommunes forsvarlige system.  

 
1 1 Begrepet elev brukes i dokumentet som fellesbetegnelse for elever, lærlinger og lærekandidater. 
2 Jmf Opplæringslova §13-10 
3 Kvalitetsmelding videregående opplæring, 2017, side 49. 

https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§13-10
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Rammeverket vektlegger de utfordringene vi ser i dag. Dokumentet skal imidlertid 

være dynamisk og bli revidert og oppdatert ved behov. I den forbindelse vil det 

pågående arbeid med fagfornying, som en del av revisjonen av Kunnskapsløftet, 

være en viktig premissgiver for vårt utviklingsarbeid i Rogaland.  

 

2. Hva inneholder rammeverket? 

Den primære målgruppen for rammeverket er skolenes ansatte, dvs. de profesjonene 
som har samfunnsoppdraget med å gi elevene en opplæring i tråd med nasjonale 
ambisjoner og retningslinjer. Rammeverket oppsummerer hvordan vi skal arbeide for 
å gi elevene et best mulig opplæringstilbud. 

Rammeverket formidler dermed også hvilke forventninger elever og foresatte kan ha 
til kvaliteten på vårt opplæringstilbud. Samtidig uttrykker rammeverket forventninger 
til elevene og til deres ansvar for å bidra til et godt læringsmiljø og et godt 
læringsutbytte.  

Rammeverket består av tre deler. Første del, kapittel 3 – 5, er en kort generell 
klargjøring av de overordnede nasjonale og regionale føringer for forventet kvalitet i 
opplæringen. I denne delen drøftes også utfordringer knyttet til det å formulere 
kvalitet.   

Andre del, kapittel 6, beskriver områder der profesjonene selv skal utvikle, slutte seg 

til og kontinuerlig fornye og forbedre arbeidsprosessene. Kvalitetskjennetegnene har 

sitt utgangspunkt i føringer gitt i Overordnet del av Kunnskapsløftet og 

satsingsområder for RFK.  

Tredje del, kapittel 8, er en oversikt over relevante nasjonale lover og forskrifter og 
styringsdokumenter utarbeidet av RFK. Disse er samlet i forvaltningsområder og er 
direkte tilgjengelige gjennom digitale linker. Listen over styringsdokumenter er basert 
på en gjennomgang og revisjon av alle dokumenter som er lagt inn i RFK sitt 
kvalitetssystem QM+. Arbeidet med revisjoner skal være en kontinuerlig prosess. 
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3. Forutsetninger for læring 
 

Opplæringens mål er gitt i læreplanverket og Kunnskapsløftets overordnede del. 

Kompetansen eleven skal tilegne seg i arbeidet med å nå disse målene kan 

illustreres med figur 1. 

Figur 1: Sammenhengen mellom kompetansetyper 

 

Læring skjer både individuelt og gjennom samarbeid og aktivitet i et 

læringsfellesskap. Opplæringen skal kjennetegnes ved: 

• Elevmedvirkning, eleven som medskaper 

• Gode relasjoner 

• Høye og positive forventninger til elevene 

• Tilhørighet 

• Relevans, læring skal gi mening 

• Vurdering for læring 

• Variasjon og nytenkning 

• Dybdelæring og flerfaglighet 

 

Flere skoler har arbeidet målrettet med elevenes sosiale handlingskompetanse. I 

dette arbeidet har de lagt til grunn følgende kjennetegn på sosial kompetanse. 
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• Evne til selvbestemmelse (ta egne valg) 

• Evne til selvhjulpenhet (selvstendighet) 

• Evne til å ta ansvar 

• Evne til å opptre troverdig 

• Evne til å vise respekt 

• Evne til å samarbeide 

• Evne til å være mottakelig 

 

Elevenes læring og mestring er skolens formål, og står i sentrum for all virksomhet i 

skolen.4 Skoleledelsen har ansvar for at skolen er en lærende organisasjon der 

lærerne5 som et kollegium samarbeider om å gi elevene en opplæring som er i tråd 

med målene i læreplanverket. Lærernes kompetanse og profesjonsfellesskap er 

nøkkelen for å omsette læreplaner til god undervisning som oppleves som relevant 

og bidrar til læring for elevene.   

Kompetanse kommer til uttrykk gjennom elevenes og personalets praksis og 

forutsetter at den enkelte, og organisasjonen, har nødvendige kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger. 

I ny overordnet del blir kompetanse definert på følgende måte:  

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til 

å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 

situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 

tenkning.6 

Det framheves også at det sosiale og emosjonelle perspektivet inngår som en del av 

skolens ansvar for å se og utvikle hele eleven. Rammeverket er basert på denne 

erkjennelsen. 

Læring forutsetter læringsglede og motivasjon. Alle elever skal oppleve mestring og 

faglige utfordringer hver dag. Slik oppnår vi de beste resultatene, og skaper riktig 

kompetanse for fremtiden. Elevene vokser opp i et samfunn i rask endring. Derfor er 

det viktig at skolen kan gi elevene de beste forutsetninger for å utvikle verdier, 

kunnskaper og holdninger som har stor betydning i nære mellommenneskelige 

relasjoner og i samfunnet.  Det omfatter ikke minst evnen til å lære å lære. 

 

. 

  

 
4 Meld. St. 28 (2015-2016), side 68 – Dette avsnittet er basert på denne siden i Meld. St. 
5 I beskrivelsen i dette dokumentet blir normalt begrepet lærer brukt, men ofte vil den funksjon eller ansvar 
som beskrives også omfatte de øvrige som deltar i gjennomføringen av opplæringen 
6 Overordnet del side 11. 
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4. Hvordan beskrive kvalitet i opplæringen? 

 

Målene for opplæringen er at elevene best mulig skal lykkes med å nå 

kompetansemålene i Kunnskapsløftet. I sum omfatter dette målene for utdanning og 

danning. Dette forutsetter også et godt læringsmiljø. Resultatet av opplæringen er 

også avhengig av god kvalitet på de prosesser som bidrar til opplæringen og at 

strukturene som skapes understøtter prosessene. Dette er illustrert gjennom figur 2. 

 

Figur 2: Kvalitet i opplæringen 

Overordnede dokumenter i form av lover, forskrifter og læreplanverk danner 

fundamentet for opplæringen. Regionalt har vi gjennom satsingsområdene og 

Nullvisjonen fattet politiske vedtak som gir føringer for hvordan de overordnede 

retningslinjene skal følges opp. Gjennom skolens strukturer og prosesser utformes 

det opplæringstilbudet som skal gi best utbytte for den enkelte elev. I dette inngår 

analyse og medvirkning som sikrer kvalitet i forhold til elevenes kompetanse, 

læringsledelse og skolens organisatoriske kompetanse. Styringsdokumenter og 

rutiner utfyller kvalitetsbeskrivelsene med detaljer om de strukturene og prosessene 

som inngår i det helhetlige opplæringstilbudet. 
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Beskrivelsen og vurderingen av kvalitet må også knyttes til de ulike aktørene og 

nivåene i opplæringssektoren 

• Skoleeier 

• Skoleleder 

• Undervisningspersonale 

• Elev 

Disse har ulike rolle og ansvar, men deres forventninger til kvaliteten på den 

opplæringen vi skal levere er langt på vei den samme.  

Særlig viktig for læringsutbyttet er den pedagogiske praksis og det profesjonelle 

skjønnet som utøves i læringssituasjonen. Dette er godt beskrevet i siste avsnitt av 

overordnet del: 

«Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål 

blir realisert. Lærere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom 

ulike formål og verdier. De må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom 

hensynet til den enkelte elev og fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom 

skolehverdagen her og nå og arbeidet med å forberede for framtiden. Alle elever er 

ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette 

spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen.»7 

For å besvare dette kjernespørsmålet er kvaliteten på profesjonssamarbeidet og 

organisasjonskvaliteten viktige forutsetninger for at elevene skal oppleve god 

opplæring.  

Figur 2 visualiserer de forholdene som er vektlagt i rammeverket for kvalitet i 

opplæringen. Alt henger sammen og utfyller hverandre, men den grafiske 

framstillingen er valgt for å forenkle oversikten. 

 

5. Skolebasert vurdering 

Skolebasert vurdering inngår i det systematiske arbeidet med å sikre en forsvarlig 

praksis og gi grunnlag for en kunnskapsbasert forbedring av opplæringen i våre 

videregående skoler. 

Skoleeier har ansvar for å vurdere om organiseringen, tilretteleggingen og 

gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå de mål som er fastsatt i 

Kunnskapsløftet.8 Dette forutsetter at den enkelte skole sikrer seg et 

kunnskapsgrunnlag som reflekterer bredden av mål i læreplanplanverket.9  

 
7 Overordnet del – verdier og prinsipper i grunnoplæringen, side 19. 
8 Opplæringslova § 13-10 
9 Forskrift til Opplæringslova § 2-1 
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Det forutsettes en helhetlig refleksjon og analyse med bred medvirkning på den 

enkelte skole for å avklare i hvor stor grad skolens elever når målene i 

læreplanverket. Basert på dette kunnskapsgrunnlaget, skal skolen foreta en samlet 

vurdering av i hvilken grad elevene når målene for opplæringen. Kvalitetssøylene er 

ment som hjelpemiddel for skolene i dette arbeidet. Et nyttig hjelpemiddel i dette 

arbeidet er Udirs portal for skolebasert vurdering, RefLex. 

 

6.0 Søyler for kvalitet 

Rammeverket for kvalitet i opplæringen skal bidra til å vise den komplekse helhet 

som inngår i den skolebaserte vurderingen. Beskrivelsen av kvalitet blir dermed både 

knyttet til graden av måloppnåelse og god praksis for opplæring og ledelse. Vi har 

valgt å bruke påstandsformulerte beskrivelser. Disse er dels hentet fra overordnet del 

og dels fra satsingsområdene for RFK. Påstandene er ment som et grunnlag for å 

definere og klargjøre hva skolene skal reflektere over i sine interne prosesser. Det 

forutsettes at slike prosesser gjennomføres med bred medvirkning og en spørrende 

tilnærming som leder til refleksjon om forventet kvalitet på de enkelte områdene. 

Skolenes handlingsrom til å formulere egne kjennetegn på kvalitet ligger innenfor de 

rammer som er gitt i lovverk og forskrifter.  

Beskrivelsene av kvalitet er på et overordnet nivå. Relevante utdypinger og 

detaljbeskrivelser vil en finne gjennom referansene og kommentarene. En god 

innarbeidet praksis kan best utvikles gjennom medskapende prosesser slik disse er 

beskrevet for lærende organisasjoner. I denne sammenhengen inngår også den 

profesjonsutviklingen som er en del av våre satsingsområder.  

Rammeverket forutsetter at den enkelte skole, eller skoler i samarbeid, utvikler 

utfyllende styringsdokumenter som tar utgangspunkt i deres situasjon og 

utviklingsplaner. Det er derfor i flere sammenhenger vist til at skolen skal utvikle 

«felles forståelse» på de områder som dette er ønskelig som en del av vårt 

forsvarlige system. Dette er også framhevet i kommentarfeltet. En slik felles 

forståelse kan f.eks. nedfelles i egne styringsdokumenter. 

I arbeidet med fagfornyelsen og satsingsområdene kan det være naturlig at nye 

punkter, tema føyes til listen i samråd med skolene. 

  

https://reflex.udir.no/
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6.1 Elevenes kompetanse 

Den nye overordnede delen av læreplanen legger vekt på at læring i framtidens skole 

skal være en dynamisk prosess, der elevens evne til refleksjon og kritisk tenkning blir 

avgjørende for å kunne gå i dybden i fag, se sammenhenger på tvers av fag, og for å 

kunne forstå egen læring og utvikling. Skolens samfunnsoppdrag, herunder styrking 

av elevens sosiale kompetanse og evne til livsmestring, blir en integrert del av 

opplæringen. Opplæringen skal gi både utdanning og danning (Overordnede del av 

læreplanen, s.10). 

Hensikten med tabellen er at skolene, som et ledd i eget utviklingsarbeid, skal 

reflektere over kulepunktene under. 

 

Kjennetegn på godt utviklingsarbeid 
 

Verdier og holdninger 
 

• Elevene møter en pedagogisk praksis som kjennetegnes av verdiene i 
overordnet del og som bidrar til å realisere opplæringens brede formål.  
 

Grunnleggende ferdigheter 
 

• Eleven opplever at alle fag på hver sin måte støtter opp om de grunnleggende 
ferdighetene.  
 

Dybdelæring 
 

• Elevene utvikler evnen til kritisk tenkning 

• Elevene kan jobbe tverrfaglig og overføre kompetanser mellom fagene, 
spesielt innenfor temaene: 
- Folkehelse og livsmestring 
- Demokrati og medborgerskap 
- Bærekraftig utvikling 

 

Sosial kompetanse  
 

• Elevene kjenner sine plikter og rettigheter. 

• Elevene tar medansvar for læringsmiljøet på skolen.  

• Elevene trives. 

• Elevene føler seg trygge. 

• Elevene opplever sosial mestring.  

• Elevene viser omtanke og respekt for hverandre.   
 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsip
https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsip


12 
 

Fagkompetanse 
 

• Elevene opplever faglig mestring i alle fag  

• Elevene får et optimalt faglig utbytte av opplæringen. 

• Elevene behersker fagterminologien i alle fag 

• Eleven er kjent med læreplaner, kompetansemål og vurderingskriterier. 

• Elevene er kvalifisert for videre utdanning og arbeidsliv  
 

Å lære å lære 
 

• Elevene kan planlegge og gjennomføre eget arbeid 

• Elevene kan evaluere eget arbeid.  

• Elevene blir kjent med ulike læringsstrategier. 

• Elevene kan bruke ulike metoder for å løse ulike oppgaver.  

• Elevene kan bruke digitale kilder og verktøy hensiktsmessig og relevant. 
 

 

 

6.2 Opplæringskvalitet 

Alle elever har rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for 

elevenes faglige og sosiale utvikling.  

Læringskultur, klasseledelse, planlegging og tilrettelegging, læringsfremmende 

gjennomføring og vurdering, er sentrale elementer i opplæringen.  

Læreren, pedagogen er den som har ansvar for at opplæringen planlegges, 

organiseres og gjennomføres slik at alle elever, ut fra egne forutsetninger har gode 

vilkår for læring og utvikling, danning og utdanning. 

 

Kjennetegn på god opplæring 
 

Læringskultur 
 

• Skolen utvikler en felles forståelse av prioriterte sosiale mål 

• Skolen utvikler en innarbeidet praksis for profesjonssamarbeid 

• Læreren gir elevene motivasjon for læring og tro på egne muligheter til faglig 
og sosial utvikling. 

• Elevene møtes med en holdning om at alle kan lære, og med høye 
forventninger om læring. 

• Læreren øver elevene til å ta ansvar i læringsarbeidet 

• Elevenes grunnleggende ferdigheter og mestring av læringsstrategier 
vektlegges i alle fag.  
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Klasseledelse 
 

• Skolen utvikler en felles forståelse av god klasseledelse. Denne fremmer 
læring, helse, trivsel og bidrar til at eleven opplever sosial tilhørighet og 
trygghet. 

• Læringsmiljøet er fast tema på klasselærerråd/team 

• Læreren vurderer jevnlig i hvilken grad undervisningen virker positivt på den 
enkeltes elevs utvikling  
 

Vurdering for læring 
 

• Skolen utvikler en felles forståelse av lovverk og retningslinjer knyttet til 
vurdering. 

• Undervisningspraksis kjennetegnes av vurdering for læring 

• Læreren vurderer jevnlig elevenes utbytte av opplæringen og elevenes faglige 
utvikling  

• Elevene gir jevnlig tilbakemelding på organisering og gjennomføring av 
læringsarbeidet.  
 

Planlegging 
 

• Læreren utvikler planer som viser elevene helheten i faget. 

• Læreren tar utgangspunkt i den enkelte elevs faglige ståsted 

• Skolen utvikler et system for individuell elevoppfølging som sikrer progresjon i 
læringsutbyttet 

• Læreren bruker innspill fra elevene ved planlegging av læringsarbeidet.  
 

Læringsfremmende gjennomføring 
 

• Skolens lærere har god digital kompetanse og kan veilede elevene i digital 
læring og dannelse 

• Innholdet i opplæringen skal utvikle elevenes kompetanse og skal skje på en 
måte der alle elever, uansett evner og forutsetninger, opplever å bli verdsatt 
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6.3 Organisasjonskultur 
I arbeidet med å beskrive kjennetegn på en god organisasjon har vi valgt å bruke 

organisasjonskultur som et overordnet begrep. Dette er gjort for å understreke at det i 

siste instans er evnen og viljen til samhandling, og holdningen til dem som inngår i 

organisasjonen som avgjør den kvalitet en i fellesskap er i stand til å skape.  

 

Kjennetegn på god organisasjonskultur Merknader  
Verdigrunnlag 

 

 

• Skolene møter elevene med tillit, respekt og krav, og 

gir dem utfordringer som fremmer danning og 

lærelyst. 

• Profesjonsfellesskapet beskriver hva som er god 

sosial og faglig læring og et godt læringsmiljø og 

samarbeider om å nå disse målene.  

• Elever og foresatte skal være kjent med skolens 

verdigrunnlag.  

 

Ny Overordnet del 

pkt. 3 

 

 

Egen 

rutinebeskrivelse for 

samarbeid skole-

hjem 

Kompetanse 

 

 

• Profesjonsfellesskapet utvikler en felles oppfatning av 

hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er 

nødvendige for å nå skolens mål. 

• De ansatte bidrar til å utvikle en kultur for læring og gir 

elevene faglig og emosjonell støtte.  

• Oppfølgingstjenesten brukes aktivt i tverretatlig 

samarbeid og koordinering med NAV. 

• Skolene bruker ekstern ekspertise for å gi alle elever 

en god og tilpasset opplæring i et trygt og godt 

læringsmiljø. 

• Skolene utvikler god forvaltningskompetanse som er 

nedfelt i rutinebeskrivelser. Disse er kjent og brukes 

av personalet. 

• Nyansatte tas imot slik at de raskt oppnår god 

organisatorisk kompetanse. 

 

Kompetanseplan 

RFK 

 

PPT, elevombud, 

mobbeombud, 

strategisk plan for 

bibliotek og ikt mm.  

 

Personalhåndbøker 

ol på den enkelte 

skole 

 

Forskrift til 

opplæringslova §13-4 

Egen OT-ansvarlig 

for hver skole 

 

  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7239/0/0/0/0/Kompetanseplan_2016-2025_Strategiplan_for_etter-_og_videreutdanning..pdf?Company=rfk
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Ledelse 

 

Ledelse er å skape 

resultater gjennom 

andre 

• For å nå vedtatte visjoner og mål, må ledere få 

skolens aktører til å identifisere seg med og realisere 

disse. 

• Lederskap i RFK utøves i samsvar med gjeldende 

retningslinjer. 

• Skolens ansatte respekterer og følger opp de 

beslutninger som blir fattet.  

 

 

Plattform for ledelse i 

RFK 

 

Ledelse for læring  

 

 

Samhandling 

 

 

• Skolene oppleves som lærende organisasjoner. 

Organisasjons- og læringskulturen preges av åpenhet, 

trygghet og evne til å formidle god praksis. 

• Alle ansatte tar aktivt del i det profesjonelle 

læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. 

• Elevene er aktive deltakere på alle nivå i de prosesser 

som angår deres faglige og sosiale læring.  

 

 

 

Ny Overordnet del 

pkt. 3.5 

 

Barnekonvensjonen 

Kommunikasjon 

 

 

• Skolene utvikler et system for god og åpen 

kommunikasjon med alle aktører i og utenfor 

skolesamfunnet. 

• Skolens hjemmeside inneholder oppdatert informasjon 

som er relevant for elever og foresatte. 

• Elever og foresatte er godt kjent med hvordan skolens 

personale er tilgjengelig for henvendelser. 

 

 

f.eks. 

Eksamen, 

klagerutiner, årshjul, 

mobbeplan 

Møter 

 

 

• Skolene utvikler hensiktsmessige arenaer for 

samarbeid mellom skolens ulike profesjoner. 

• Skolene utvikler en overordnet plan for sin 

møtevirksomhet som sikrer god informasjonsflyt, 

medvirkning og utnyttelse av møtetid. 

• Alle deltakere har ansvar for å bidra til lærende 

utviklingsmøter. Møter skal stimulere til utvikling av 

god praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt rutinedokument 

 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8709/0/0/0/0/Ledelse_for_laering_v2.pdf?Company=rfk
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Evaluering 

 

 

• Skolene utvikler et system for evaluering av egen 

virksomhet. Dette system er basert på kompetanse og 

medvirkning. 

• Skolene bruker digitale kvalitetssystem for kartlegging 

og analyse av skolens utviklingsarbeid. 

 

Forskrift til 

opplæringslova kap. 

2 

 

RefLex 

 

Hjernen&Hjertet 

Organisasjonsutvikling 

 

 

• Skolen rullerer årlig sin plan for eget utviklingsarbeid.  

• I dette arbeidet inngår også en vurdering av skolens 

kompetanseplan og tiltak i forhold til denne. 

• Skolen deltar i et aktivt samarbeid med andre aktører 

for å sikre et godt opplæringstilbud for 

elever/lærlinger/lærekandidater  

 

Jmf. SMTTE-

modellen 

 

Jmf. RFK sin 

kompetanseplan som 

rulleres årlig 
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7. Evaluering  
 

Gode rutinedokumenter er viktige for å innarbeide en god praksis, men i det 

pågående arbeidet med bl.a. tilsynene har det også vært viktig å utvikle en 

systematisk praksis for å innhente informasjon om skolenes bruk av slike 

dokumenter, med andre ord – «Hvordan kjenner skolene innarbeidet praksis?».  

Den viktigste enkeltfaktoren i dette arbeidet er det som foregår på den enkelte skole 

med å innhente og dele relevant informasjon som bidrar til å øke elevenes 

læringsutbytte. På et overordnet plan er det viktigste system for informasjonsdeling 

«styringsdialogen» som består av årlige rektorsamtaler, to besøk av samtlige skoler 

hvert år og ulike typer rapportering som inngår som grunnlag for utarbeiding av 

kvalitetsmeldingen.  

Kvalitetskjennetegn er viktige forutsetninger for å kunne foreta gode analyser på den 

enkelte skole og gi tydelige tilbakemeldinger. I dette arbeidet inngår også 

Hjernen&Hjertet som et viktig analyseverktøy.  

En forbedring av opplæringen, krever at innsamlede data brukes til 

forbedringsstrategier. Vi har mye tilgjengelige data i skolen, og utfordringen er å 

bruke dem på måter som virker konstruktivt på det forbedringsarbeidet som skal skje. 

Ved å forholde oss til fakta, får vi kunnskap om hvor vi står. Vi kan også bruke data til 

å sette oss mål og måle utvikling. I kvalitetsmeldingen gjennomgås årlig status for 

fylkeskommunens tjenesteområde, og opplæringslovens §13.10 krever også at 

skolen skal ha et system for skolebasert vurdering og et system for å følge opp 

resultatene. Det forutsettes at datagrunnlaget og tolkningen av dette skjer gjennom 

bred medvirkning i fagmøter, avdelingsmøter, samarbeidsmøter og ledermøter. 

Utforming og oppfølging av tiltak kan skje både på skole- og avdelingsnivå. 

Rammeverket føyer seg inn som en overbygning i det etablerte systemet med 

skolebasert vurdering og styringsdialogen. Gjennom dette har vi formulert en 

standard for organisatorisk og pedagogisk kvalitet for videregående opplæring i 

Rogaland. Forventningen er at det dermed skal lette vårt felles utviklingsarbeid for å 

øke kvaliteten på det opplæringstilbudet som elevene tilbys. 
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8. Forvaltningsområder og styringsdokumenter (QM+)  

 
Rogaland fylkeskommune har styringsdokumenter som i detalj beskriver forventet 

praksis i de enkelte deler av opplæringsprosessen. Disse er lagret på QM+ og kan 

hentes fram enten fra QM+ eller gjennom de direkte linkene i Rammeverket.  I 

utformingen av dokumentene har det vært et mål å utnytte digitale muligheter til å 

legge inn linker, søkemuligheter og fotnoter. Dette gjøres for å øke lesbarhet og 

tilgjengelighet til relevant informasjon. 

Figuren under viser et eksempel på en vanlig struktur i våre styringsdokumenter som 

ligger i kvalitetssystemet QM+. På flere områder vil det være naturlig at skolene 

utformer mer detaljerte rutiner for den praksis som en forventer innarbeidet på den 

enkelte skole, jmf. kapittel 6. 

Rammeverk for opplæring 

 

PROFESJONSUTVIKLING 
 

 

Lærende møter i Rogaland  

Versjon 1.0 Endret: 16.05.18 

                            

1. Mål for dokumentet - Hvorfor trenger vi rutiner på dette området?  

2. Kjennetegn på god praksis 

3. Fordeling av ansvar/oppgaver, roller 

4. Årshjul for gjennomføring 

5. Rapportering 

Figur 2: Eksempel på strukturen i styringsdokumenter. 

Godkjent av: Seksjonssjef 

opplæring i skole 

Gyldig fra – 

til: 

01.01.2018 – 

31.12.2021 

Ansvarlig 

saksbehandler: 

 

NN 

Grunnlagsdokumenter: 

(Lover og forskrifter, 

politiske vedtak, planer, 

veiledere, brev, 

rundskriv, med mer.) 

Lovhjemler? 

Veiledninger Udir.? 

Politiske vedtak RFK?  

Evaluering 

 

Inngår i evaluering av satsings-områdene og de enkelte 

styrings-dokumenter 



19 
 

I forbindelse med utarbeidingen av dette Rammeverket har styringsdokumentene og 

dokumentstrukturen i QM+ blitt gjennomgått og revidert. Den nye 

dokumentstrukturen er i første omgang blitt gjennomført i de dokumenter som er lagt 

inn i Rammeverket. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten 2018. Målet er at 

samtlige dokumenter i QM+ skal få en direkte tilgang via Rammeverket.  

På de neste sidene er den nye strukturen beskrevet og lenker til dokumentene lagt 

inn. Hovedstrukturen er den samme som er vist gjennom puslespillet på første side 

av Rammeverket. For hvert av forvaltningsområdene er det laget en beskrivelse, 

forvaltningsplan, som orienterer om hva forvaltningsområdet omfatter. Disse 

forvaltningsplanene vil ha direkte lenker til de enkelte styringsdokumenter. I 

styringsdokumentene vil det også være lagt inn krysshenvisninger og lenker til 

relevante dokumenter. 

 

8.1 Overordnede lover, planer og nasjonale føringer  
Arbeidet med rammeverket er basert på de grunnlagsdokumenter og vurderinger 

som er nedfelt i saken om satsingsområder, Kvalitetsmeldingen og i nasjonale og 

regionale føringer. Vi har også hentet nyttig informasjon fra beskrivelser av Den gode 

Akershusskolen. 

 

Dokument Merknad 

Opplæringslova Lenke til de enkelte kapitler gjennom 

styringsdokumentene 

Forskrift til opplæringslova Link til de enkelte kapitler gjennom 

styringsdokumentene 

Kunnskapsløftet Lenke til læreplanverket 

Overordnet del Verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen 

Elevenes læring i fremtidens skole NOU 2014:7 

Om lærerrollen Rapport fra ekspertgruppe oppnevnt av 

Kunnskapsdepartementet i 2015 

Fag- Fordypning- Forståelse 

En fornyelse av Kunnskapsløftet 

Meld.St. 28- 2015-2016 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i 

skolen 

Meld.St. 21 – 2016-2017 

Framtid, fornyelse og 
digitalisering 

Digitaliseringsstrategi for 
grunnopplæringen 2017–2021. Ny 
strategi er utsatt på grunn av covid 19-
pandemien, og gjeldende strategi er 
derfor utvidet til å gjelde videre. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=forskrift%20opplæringslova
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-7/id766593/
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332c47437c8935d7ccc0a72769/rapport-om-laererrollen.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/framtid-fornyelse-og-digitalisering/id2568347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/framtid-fornyelse-og-digitalisering/id2568347/
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Trygt og godt skolemiljø Opplæringslova kapittel 9A 
Er fulgt opp med flere saker i OU og FT i 
Rogaland, se under punkt 8.2 

Fullføringsreformen Meld. St. 21 – 2020-2021 

 

 

8.2 Overordnede planer og føringer i Rogaland fylkeskommune 

Dokument Innhold Merknad 

Felles satsingsområder 

2021-2025 

Overordnet plan 

 

OU-14/2017 

Kvalitetskjennetegn 

er lagt inn i pkt. 8.5 

Digitaliseringsstrategi 
2020-2024 for RFK  

Beskriver hva RFK ønsker å 
oppnå med digitalisering i nevnte 
periode og hvordan 

AU-20/2016 

Kompetanse og 

kapasitetsbygging 

Strategiplan for etter- og 

videreutdanning av lærere og 

skoleledere frem mot 2025 

OU-59/2016 

Kvalitetsmeldingen  Årlig evaluering av videregående 

opplæring i Rogaland 

 

Lærerløftet 

Yrkesfaglærerløftet 

Saken gir en kort innføring i 

hvordan de overordnede tiltak i 

Lærerløftet og Yrkesfaglærerløftet 

realiseres i videregående opplæring 

i Rogaland. 

OU- 27/2015 

Strategiplan for 
nettskolen i Rogaland 

Sak om strategien for nettskolen i 
Rogaland. 

 

Nettressurser for 
forebyggende HMS-
arbeid 

Oversikt over ressurser til bruk i 
skolenes forebyggende HMS-
arbeid 

Opprettet januar 
2023 

 

 

 

8.3 Forvaltningsområde læringsmiljø 

Tema  Innhold Opprettet 

Bibliotek/IKT Strategisk plan for utvikling av 
bibliotek og IKT 

 

Den kulturelle skolesekk  Organisering av tilbudet for DKS 
 

Elevdemokrati  Inneholder også informasjon om 
skolevalg 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20202021/id2840771/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11039/0/0/0/0/Satsingsomraader_for_videregaaende_opplaering_i_Rogaland_2021_-_2025.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11039/0/0/0/0/Satsingsomraader_for_videregaaende_opplaering_i_Rogaland_2021_-_2025.pdf?Company=rfk
https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/110e4f13-902c-4fdf-bd49-854934933dda/79105/145341
https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/110e4f13-902c-4fdf-bd49-854934933dda/79105/145341
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8712/0/0/0/0/Forvaltningsplan_for_profesjonsutvikling.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8712/0/0/0/0/Forvaltningsplan_for_profesjonsutvikling.pdf?Company=rfk
rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/skole-og-opplaring/kvalitetsmelding-for-videregaende-opplaring
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Larerloftet/id2001933/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/yrkesfaglarerloftet/id2460772/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11717/0/0/0/0/Strategisk_plan_-_Nettskolen_Rogaland_2018.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11717/0/0/0/0/Strategisk_plan_-_Nettskolen_Rogaland_2018.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12093/0/0/0/0/Nettressurser_for_forebyggende_HMS-arbeid.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12093/0/0/0/0/Nettressurser_for_forebyggende_HMS-arbeid.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12093/0/0/0/0/Nettressurser_for_forebyggende_HMS-arbeid.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7979/0/0/0/0/Strategi_skolebibliotek_og_IKT.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8706/0/0/0/0/Den_kulturelle_skolesekken.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9642/0/0/0/0/Elevdemokrati.pdf?Company=rfk
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Ordensreglement (bokmål)  
Ordensreglement (nynorsk) 

Forskrift om ordensreglement for 
videregående skoler i Rogaland 
fylkeskommune 

 

Ordensreglement 
grunnskoleelever (bokmål) 
Ordensreglement 
grunnskoleelever (nynorsk) 

Forskrift om ordensreglement for 
elever i grunnskoleopplæringen på 1.-
10- årstrinn i Rogaland 
fylkeskommune 

 

Retningslinjer for 
forebygging, mistanke om 
og bruk av rusmidler 

Inneholder også relevante vedlegg til 
bruk i arbeidet. 

 

Fravær - Retningslinjer for 
håndtering 

Som vedlegg et notat med veiledning 
for skolene når elevene får vedtak om 
IV. 

 

Russefeiring - Plan for en 
trygg og inkluderende 
russetid 

Beskriver utfordringer og tiltak for å 
skape en best mulig russefeiring 

Juni 2020 

Rutinedokument for å sikre 
elevene et trygt og godt 
skolemiljø – 
opplæringsloven kapittel 9A  

Dokumentet erstatter det tidligere 
styringsdokument om mobbing som 
også inneholdt rutiner for håndtering 
av voksenmobbing 

September 
2020 

Rutinedokument for 
varslingsrutiner til 
Barneverntjenesten 

Inneholder også vedlegg om lovtekst 
og forklaringer 

November 
2021 

Rutinedokument ikke-
anonym 
trivselsundersøkelse 

Hvordan håndtere ikke-anonym 
undersøkelse - trygt og godt 
skolemiljø 

Mars 2021 

Samarbeid hjem/skole Rutinedokument basert på politisk 
sak. 
 

 

Rutiner i skolens arbeid mot 
negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse 

Angir rutiner i akuttsaker og ikke-
akuttsaker, i tillegg til en beskrivelse 
av mulige tegn på at ungdom utsettes 
for negativ sosial kontroll.   

Februar 
2022 

Rutine for bortvisning av 
elev med hjemmel i 
ordensreglementet 

Retningslinjer for bortvisning av elev 
ved brudd på ordensreglementet. 
Inneholder også lenker til mal til 
forhåndsvarsel og mal til 
enkeltvedtak. 

August 
2022 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/6644/0/0/0/0/Ordensreglement_juni_2019.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/4556/0/0/0/0/Ordensreglement_juni_2019_nynorskutgaave.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10514/0/0/0/0/Forskrift_om_ordensreglement_for_elever_i_grunnskoleopplaeringen_paa_1.-10-_aarstrinn_i_Rogaland_fylkeskommune_-_bokmaal.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10514/0/0/0/0/Forskrift_om_ordensreglement_for_elever_i_grunnskoleopplaeringen_paa_1.-10-_aarstrinn_i_Rogaland_fylkeskommune_-_bokmaal.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10515/0/0/0/0/Forskrift_om_ordensreglement_for_elevar_i_grunnskoleopplaeringa_paa_1.-10-_aarstrinn_i_Rogaland_fylkeskommune_-_nynorsk.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10515/0/0/0/0/Forskrift_om_ordensreglement_for_elevar_i_grunnskoleopplaeringa_paa_1.-10-_aarstrinn_i_Rogaland_fylkeskommune_-_nynorsk.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/1820/0/0/0/0/Systemdokument_for_retningslinjer_for_forebygging%2C_mistanke_om_og_bruk_av_rusmidler.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/1820/0/0/0/0/Systemdokument_for_retningslinjer_for_forebygging%2C_mistanke_om_og_bruk_av_rusmidler.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/1820/0/0/0/0/Systemdokument_for_retningslinjer_for_forebygging%2C_mistanke_om_og_bruk_av_rusmidler.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9722/0/0/0/0/Retningslinjer_for_haandtering_av_fravaer.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9722/0/0/0/0/Retningslinjer_for_haandtering_av_fravaer.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7264/0/0/0/0/Fravaersgrense_Notat_Elever_som_mister_fagkarakter_oppdatert_11.11.17.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7264/0/0/0/0/Fravaersgrense_Notat_Elever_som_mister_fagkarakter_oppdatert_11.11.17.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7264/0/0/0/0/Fravaersgrense_Notat_Elever_som_mister_fagkarakter_oppdatert_11.11.17.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10302/0/0/0/0/Russefeiring1.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10302/0/0/0/0/Russefeiring1.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10302/0/0/0/0/Russefeiring1.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7836/0/0/0/0/Rutinedokument_for_aa_sikre_elevene_et_trygt_og_godt_skolemiljoe_-_opplaeringsloven_kapittel_9A.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7836/0/0/0/0/Rutinedokument_for_aa_sikre_elevene_et_trygt_og_godt_skolemiljoe_-_opplaeringsloven_kapittel_9A.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7836/0/0/0/0/Rutinedokument_for_aa_sikre_elevene_et_trygt_og_godt_skolemiljoe_-_opplaeringsloven_kapittel_9A.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7836/0/0/0/0/Rutinedokument_for_aa_sikre_elevene_et_trygt_og_godt_skolemiljoe_-_opplaeringsloven_kapittel_9A.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11298/0/0/0/0/Rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_Barneverntjenesten.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11298/0/0/0/0/Rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_Barneverntjenesten.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11298/0/0/0/0/Rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_Barneverntjenesten.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11297/0/0/0/0/Vedlegg_til_rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_BVT_-_lovtekst_og_forklaring.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11297/0/0/0/0/Vedlegg_til_rutinedokument_for_varslingsrutiner_til_BVT_-_lovtekst_og_forklaring.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10795/0/0/0/0/Rutinedokument_for_ikke-anonym_trivselsundersoekelse.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10795/0/0/0/0/Rutinedokument_for_ikke-anonym_trivselsundersoekelse.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10795/0/0/0/0/Rutinedokument_for_ikke-anonym_trivselsundersoekelse.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11469/0/0/0/0/Rutiner_i_skolens_arbeid_mot_negativ_sosial_kontroll%2c_tvangsekteskap_og_kjoennslemlestelse.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11469/0/0/0/0/Rutiner_i_skolens_arbeid_mot_negativ_sosial_kontroll%2c_tvangsekteskap_og_kjoennslemlestelse.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11469/0/0/0/0/Rutiner_i_skolens_arbeid_mot_negativ_sosial_kontroll%2c_tvangsekteskap_og_kjoennslemlestelse.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11469/0/0/0/0/Rutiner_i_skolens_arbeid_mot_negativ_sosial_kontroll%2c_tvangsekteskap_og_kjoennslemlestelse.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11725/0/0/0/0/Rutine_for_bortvisning_av_elev.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11725/0/0/0/0/Rutine_for_bortvisning_av_elev.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11725/0/0/0/0/Rutine_for_bortvisning_av_elev.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11724/0/0/0/0/Mal_forhaandsvarsel_om_enkeltvedtak.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11724/0/0/0/0/Mal_forhaandsvarsel_om_enkeltvedtak.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11723/0/0/0/0/Mal_for_enkeltvedtak_om_bortvisning.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11723/0/0/0/0/Mal_for_enkeltvedtak_om_bortvisning.docx?Company=rfk
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8.4 Forvaltningsområde vurdering og eksamen 

Dokument Innhold Opprettet 

Forvaltningsplan 

vurdering og eksamen 

Overordnet plan Juni 2018 

Klage på sluttvurdering Omfatter retningslinjer for klage på 

vurdering og detaljerte maler for 

håndtering av klager. 

 

Retningslinjer eksamen 

for elever 

 

Systematisk oversikt for 

gjennomføring av eksamen 

 

Retningslinjer for 

vurdering 

 

Systematisk gjennomgang av kap 

3 i Forskrift til opplæringslova 

 

Elever med rett til NUS-
eksamen eller behov for 
privatisteksamen 

  

 

 

8.5 Forvaltningsområde profesjonsutvikling 

Tittel Innhold Opprettet 

Fagnettverk – rammer og 
mandat 

Vedlegg 1: Kompetanseskoler 
Fordeling av ansvarsområde 

Høst 2015 

Kompetanse og 
kapasitetsbygging 
 

Strategiplan for etter- og 
videreutdanning av lærere og 
skoleledere i den videregående skole i 
Rogaland frem mot 2025 
 

Høst 2015 

Ledelse for læring Formulerer forventninger og 
retningslinjer for hvordan lederskap skal 
utøves i de videregående skoler i 
Rogaland 

2018  

Lærende møter Formulerer anbefalinger for 
gjennomføring av lærende møter 

Juni 2018 

Strategi for helhetlig fag og 
yrkesopplæring (HFY) 

Beskrivelse av samarbeidsarena for å 
sikre god overgang mellom skole og 
arbeidsliv. 

Høst 2021 

Strategiplan for 
yrkesretting og relevans 

Regional oppfølging av nasjonal strategi. September 
2020 

Plan for desentralisert 
kompetanseordning i 

Planen beskriver det ansvaret som RFK 
har, i samarbeid med universitet og 

September 
2020 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8705/0/0/0/0/Forvaltningsplan_vurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8705/0/0/0/0/Forvaltningsplan_vurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8702/0/0/0/0/Klage_paa_sluttvurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8192/0/0/0/0/Reviderte_retningslinjer_eksamen_-_final_5.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8192/0/0/0/0/Reviderte_retningslinjer_eksamen_-_final_5.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5701/0/0/0/0/Retningslinjer_for_vurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5701/0/0/0/0/Retningslinjer_for_vurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8127/0/0/0/0/Elever_med_rett_til_NUS_eksamen_eller_behov_for_privatiskeksamen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8127/0/0/0/0/Elever_med_rett_til_NUS_eksamen_eller_behov_for_privatiskeksamen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8127/0/0/0/0/Elever_med_rett_til_NUS_eksamen_eller_behov_for_privatiskeksamen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/6645/0/0/0/0/Fagnettverk_mandat_og_rammer.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/6645/0/0/0/0/Fagnettverk_mandat_og_rammer.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7767/0/0/0/0/Fagnettverk_Kompetanseskoler_Vedlegg_1.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7239/0/0/0/0/Kompetanseplan_2016-2025_Strategiplan_for_etter-_og_videreutdanning..pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7239/0/0/0/0/Kompetanseplan_2016-2025_Strategiplan_for_etter-_og_videreutdanning..pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8709/0/0/0/0/Ledelse_for_laering_v2.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8710/0/0/0/0/Laerende_moeter.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8708/0/0/0/0/HFY.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8708/0/0/0/0/HFY.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8711/0/0/0/0/Strategiplan_for_yrkesretting_og_relevans.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8711/0/0/0/0/Strategiplan_for_yrkesretting_og_relevans.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10644/1/2/0/0/Plan_for_desentralisert_kompetanseording_i_videregaaende_opplaering.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10644/1/2/0/0/Plan_for_desentralisert_kompetanseording_i_videregaaende_opplaering.pdf
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videregående opplæring i 
Rogaland frem mot 2025. 

høgskoler, for å kartlegge 
kompetansebehov og følge disse opp. 

Retningslinjer for 
veiledning av nyutdannede 
lærere i Rogaland 
fylkeskommune 

Ivaretar nyutdannede nyansatte læreres 
rett til veiledning. 

Mai 2021 

Plan for tilskuddsordning til 
kompetanseutvikling i fag- 
og yrkesopplæring og 
Yrkesfaglærer 2 

Vedlegg til Plan for desentralisert 
kompetanseordning i videregående 
opplæring i Rogaland frem mot 2025. 

Januar 
2022 

Rutinedokument - 
eksamensformer som 
varer 3 sammenhengende 
dager eller mer 

Rutinedokument som beskriver 
rettigheter for ansatte i RFK i forbindelse 
med egen eksamen.  

Mai 2023 

 

 

8.6 Forvaltningsområde tilpasset opplæring 
Dokument Innhold Opprettet 

Retningslinjer for spesialundervisning   

Tilrettelagt opplæring i ordinære 

klasser 

  

Retningslinjer for særskilt 
språkopplæring 

  

Opplæring for barn og unge i sosiale 

og medisinske institusjoner  

  

Mandat for oppfølgingsansvarlige   

Enkeltvedtak om spesialundervisning, 
veileder 

 Ny 2020 

 

8.7 Andre styringsdokumenter 

Enkelte tema faller utenfor de forvaltningsområdene som her er definert. Disse er 

listet opp i tabellen under. 

Dokument Innhold Opprettet 

Forvaltningsplan for 

videregående opplæring i 

kriminalomsorgen 

Overordnet plan med vedlegg 

og skjema 

Ny 01.03.21 

Handlingsplan for styrking av 

beredskap i skolen 2018 - 

2021 

Denne handlingsplanen 

beskriver nåsituasjon i 2017, 

samt mål, tiltak og 

Skolene iverksetter 

egne tiltak. 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10644/1/2/0/0/Plan_for_desentralisert_kompetanseording_i_videregaaende_opplaering.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10644/1/2/0/0/Plan_for_desentralisert_kompetanseording_i_videregaaende_opplaering.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11046/0/0/0/0/Retningslinjer_for_veiledning_av_nyutdannede_nyansatte_laerere.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11046/0/0/0/0/Retningslinjer_for_veiledning_av_nyutdannede_nyansatte_laerere.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11046/0/0/0/0/Retningslinjer_for_veiledning_av_nyutdannede_nyansatte_laerere.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11046/0/0/0/0/Retningslinjer_for_veiledning_av_nyutdannede_nyansatte_laerere.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11376/0/0/0/0/Plan_for_Tilskuddsordning_til_kompetanseutvikling_i_fag-_og_yrkesopplaering_og_Yrkesfaglaerer_2.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11376/0/0/0/0/Plan_for_Tilskuddsordning_til_kompetanseutvikling_i_fag-_og_yrkesopplaering_og_Yrkesfaglaerer_2.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11376/0/0/0/0/Plan_for_Tilskuddsordning_til_kompetanseutvikling_i_fag-_og_yrkesopplaering_og_Yrkesfaglaerer_2.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11376/0/0/0/0/Plan_for_Tilskuddsordning_til_kompetanseutvikling_i_fag-_og_yrkesopplaering_og_Yrkesfaglaerer_2.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10644/1/2/0/0/Plan_for_desentralisert_kompetanseording_i_videregaaende_opplaering.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10644/1/2/0/0/Plan_for_desentralisert_kompetanseording_i_videregaaende_opplaering.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10644/1/2/0/0/Plan_for_desentralisert_kompetanseording_i_videregaaende_opplaering.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12259/0/0/0/0/Rutinedokument_-_eksamensformer_som_varer_3_sammenhengende_dager_eller_mer_-_ferdig.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12259/0/0/0/0/Rutinedokument_-_eksamensformer_som_varer_3_sammenhengende_dager_eller_mer_-_ferdig.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12259/0/0/0/0/Rutinedokument_-_eksamensformer_som_varer_3_sammenhengende_dager_eller_mer_-_ferdig.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12259/0/0/0/0/Rutinedokument_-_eksamensformer_som_varer_3_sammenhengende_dager_eller_mer_-_ferdig.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9639/0/0/0/0/Retningslinjer_for_saerskilt_spraakopplaering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9639/0/0/0/0/Retningslinjer_for_saerskilt_spraakopplaering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11708/0/0/0/0/Opplaering_for_barn_og_unge_i_sosiale_og_medisinske_institusjoner.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11708/0/0/0/0/Opplaering_for_barn_og_unge_i_sosiale_og_medisinske_institusjoner.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8130/0/0/0/0/Mandat_oppfoelgingsansvarlige.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10748/0/0/0/0/FORVALTNINGSPLAN_videregaaende_opplaering_i_kriminalomsorgen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10748/0/0/0/0/FORVALTNINGSPLAN_videregaaende_opplaering_i_kriminalomsorgen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10748/0/0/0/0/FORVALTNINGSPLAN_videregaaende_opplaering_i_kriminalomsorgen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8443/0/0/0/0/HANDLINGSPLAN_Beredskap_Ferdig.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8443/0/0/0/0/HANDLINGSPLAN_Beredskap_Ferdig.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8443/0/0/0/0/HANDLINGSPLAN_Beredskap_Ferdig.pdf?Company=rfk
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organisering for arbeidet med 

beredskap i skolene i 

planperioden. 

Handlingsplanen gjelder til ny 

handlingsplan er vedtatt. 

Opplæring utenfor ordinær 

timeplan Aktiviteter 

Dokumentet skal identifisere 

og gi føringer for ulike 

aktiviteter som i stor grad er 

felles for skolene. 

01.01.20 

Skoleårets siste periode Underdokument til 
rutineskrivet for «Opplæring 
utenfor ordinær timeplan» 

Desember 2020 

Føringer for faget YFF 
(yrkesfaglig fordypning) 

Inkluderer vedlegg som 

hjelpemiddel. Skolene kan 

gjøre sine egne tilpasninger 

April 2021 

Pårørendeinformasjon for 
elever over 18 år 

Hvordan registrere 
kontaktinformasjon til en 
nærmeste pårørende 

Juni 2021 

Føringer for reklame i 
videregående skoler 

Klargjøring om reklame i 
videregående skoler 

Juli 2021 

Rutiner for utlån og 
innlevering av lærebøker  

Rammer for lokale planer Mai 2020 

Veikart entreprenørskap Felles forpliktende grunnlag 
for videre utvikling av 
entreprenørskap i den 
videregående opplæringen.  

August 2020 

Retningslinjer for 
styringsdialogen 

Retningslinjer for 
styringsdialogen mellom 
skoleeier og skolene. 

Oktober 2022 

Føringer praksisbrev Word-format - inkluderer 
maler 

November 2022 

8.8 Oppfølgingstjenesten 
 

Oppfølgingstjenesten har utarbeidet en rekke styringsdokumenter som ligger samlet i 

QM+. 

Foreløpig er det lagt en direkte lenke til QM+ for å lette tilgangen til dokumentene.  

 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9987/0/0/0/0/Opplaering_utenfor_ordinaer_timeplan_Aktiviteter.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9987/0/0/0/0/Opplaering_utenfor_ordinaer_timeplan_Aktiviteter.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10661/0/0/0/0/Skoleaarets_siste_periode.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10815/0/0/0/0/Foeringer_YFF.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10815/0/0/0/0/Foeringer_YFF.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10984/0/0/0/0/Paaroerendeinformasjon_for_elever_over_18_aar.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10984/0/0/0/0/Paaroerendeinformasjon_for_elever_over_18_aar.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10991/0/0/0/0/Foeringer_for_reklame_i_videregaaende_skoler.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10991/0/0/0/0/Foeringer_for_reklame_i_videregaaende_skoler.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10201/0/0/0/0/Rutiner_for_haandtering_av_laereboeker.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10201/0/0/0/0/Rutiner_for_haandtering_av_laereboeker.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11728/0/0/0/0/Veikart_entreprenoerskap_2023-2026_Med_kunnskapsgrunnlag.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11958/0/0/0/0/Retningslinjer_for_styringsdialogen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11958/0/0/0/0/Retningslinjer_for_styringsdialogen.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/12028/0/0/0/0/Foeringer_praksisbrev_2022_Med_maler.docx?Company=rfk
http://qmplus.rogfk.no/

